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يوجنگ یتسهم  تایعابر : 

باتک تاصخشم 

نرق ق 6 يوجنگ ، یتسهم  هسانشرس : 

[ هدیزگرب ناوید .  : ] يدادرارق ناونع 

فونیسح لیئافر  همدقم  هدنهد  بیترت  يوجنگ ؛ یتسهم  تایعابر / روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1364 1985م = . یچیزای ، وکاب : رشن :  تاصخشم 

ص 191 د ، يرهاظ :  تاصخشم 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

نرق ق 6 یسراف --  رعش  عوضوم : 

PIR5107/د901 1364 هرگنک :  يدنب  هدر 

8/23 اف 1 ییوید :  يدنب  هدر 

م 3702-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همانیگدنز

بیطخ رـسپ  دـمحاریما  ار  يو  رـسمه  تسا . هدوب  نایونزغ  اب  هرودـمه  یـسراف و  تایبدا  خـیرات  مدـقتم  نارعاش  نانز  زا  يوجنگ  یتسهم 
. تسا هدنامن  یقاب  یلقتسم  لماک و  باتک  يو  زا  دنا . هتشون  يرمق  يرجه  ای 577  ار 576  يو  تافو  لاس  هجنگ و 

هدش هفاضا  روجنگ  هب  يوروش  ناجیابرذآ  رد  هدش  پاچ  �هخـسن  کی  يور  زا  راپـس و  یپ  یلع  ياقآ  تمه  هب  یتسهم  تایعابر  �هعومجم 

. تسا

تایعابر

ةرامش 1 یعابر 

ادلی هیبش  دوب  مبش  هنیشود 

ادمع دمان  راسگمغ  سنوم  نآ 

متفس یم  رُد  هدید  رحس ز  هب  ات  بش 
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ادرف ینرذتال  بر  متفگ  یم 

ةرامش 2 یعابر 

باوص تسه  ترگ  وگب  ار  یمامح 

باتم هبامرگ  نوت  بسخب و  وت  بشما 

باتش هب  میایب  ناهگرحس  هب  نم  ات 

بآ رپ  هدید  زو  شتآ  شمنک  لد  زا 

ةرامش 3 یعابر 

تخارفب سگرن  دوخ  ریرپ  داب  رگ 

تخادنا كاخ  رب  زین  هشفنب  عرد  يد 

بآ زا  نسوس  رجنخ  دیشک  زورما 

تخاس دهاوخ  لک  شتآ  زا  رپس  ادرف 

ةرامش 4 یعابر 

تخوسب موش  �هماج  دیزوب و  شتآ 

تخوسب مور  �همین  موش  یموش  زو 

مناشنب ار  عمش  هک  مُدب  ياپ  رب 

تخوسب موم  همه  عمش  رس  شتآ ز 

ةرامش 5 یعابر 

تخیر ناراوخیم  رس  رب  لگ  دمآ و  داب 

تخیر نارای  حدق  رد  یم  دمآ و  رای 

دُرب ناراطع  قنور  رت  ربنع  نآ 

تخیر نارایشه  نوخ  تسم  سگرن  نآ  و 
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ةرامش 6 یعابر 

تخیگنا روش  شتآ  ریرپ  وچ  هلال 

تخیرب هدید  زا  مرش  بآ  سگرن  يد 

تخیمآ كاخ  اب  رطع  هشفنب  زورما 

يرحس ادرف 
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تخیب دهاوخ  نمس  داب 

ةرامش 7 یعابر 

تسشن داّصف  دزن  هب  نم  ربلد  وچ 

تسب شتسد  کبس  تسد  کبس  داّصف 

تسویپ شناگر  رد  شین  يزیت  نوچ 

تسجرب ناجرم  خاش  رولب  ناک  زا 

ةرامش 8 یعابر 

تخیگنا هلال  ریرپ  ورم  رد 

تخیرگ بآ  رد  خلب  هب  رفولین  يد 

دمآ زورما  لگ  روباشن  كاخ  رد 

تخیر دهاوخ  نمس  داب  يره  هب  ادرف 

ةرامش 9 یعابر 

تدسر يدنمتسم  هب  یمغ  هظحلره 

تدسر يدنمدرد  هب  افج  هب  يریت 

شوکم شیب  نیا  زا  ناقشاع  نتشک  رد 

تدسر يدنزگ  هک  ادابم  راهنز 

ةرامش 10 یعابر 

تشبن هاوخلد  خر  رب  کلف  هک  نیب  طخ 

تشبن هاگان  هشفنب  لگ و  گرب  رب 

داد یم  شیگدنب  هب  یطخ  دیشروخ 

تشبن هام  رب  دوبن  شرگم  ذغاک 
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ةرامش 11 یعابر 

تشرسروح تب  رگ  حوبص  ماگنه 

تشک بل  رب  دهد  نم  هب  یحدق  یم  ُرپ 

تشز نخس  نیا  دشاب  نم  زا  هک  دنچره 

تشهب دای  منک  چیه  را  نم  هب ز  گس 

ةرامش 12 یعابر 

؟ تسارچ هتسب  وت  فلز  وچ  وت  بل  نم  اب 

؟ تسارچ هتسخ  نم  مصخ  وت  شوخ  مشچ 

نم قح  ردنا  تلاثم  نامک  يورب 

؟ تسارچ هتسویپ  خرچ  يافج  تسین  رگ 

ةرامش 13 یعابر 

تسارم هک  ابیز  ناخر  نیدب  هک  یتفگ 

تسرآ مهاوخب  وت  قاث  دلخ  نوچ 

تسا رگ  هرهز  نآ  هنامز  نیرد  زورما 

تسار اب  یتفگ  فالخ  ناک  دیوگ  ات 

ةرامش 14 یعابر 

تس شوخ  تادوس  رس  اب  ملد  رازاب 

تس شوخ  تابیز  خر  اب  ممغ  جنرطش 

تام �هناخ  رد  وت  ارم  يراد  مئاد 

تس شوخ  تام  اب  هک  رگم  ناهج  ناج و  يا 

ةرامش 15 یعابر 
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تسا شوخ  تاّیحت  تب  شیپ  هدکیم  رد 

تسا شوخ  ناجانم  ینم  کی  رغاس  اب 

تسین شوخ  یئایر  يالصم  حیبصت و 

تسا شوخ  تابارخ  رد  هناغم  رّانز 

ةرامش 16 یعابر 

تسا قافآ  �هرهش  هک  رسپ  فاّحص 

تسا قاط  ملاع  هب  نتشیوخ  يوربا  نوچ 

هزاریش دنکب  ناگژم  نزوس  اب 

تسا قاروا  شمغ  لد  زا  هک  هنیس  ره 

ةرامش 17 یعابر 

تسام �هنیس  زا  هدکشتآ  وچ  مایا 

تسام �هنیرید  دوجو  زا  نهک  ملاع 

بآ يا  هزوک  وچ  لثم  هب  کنیا 
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میروخ

تسام �هنیشیپ  ناردارب  كاخ  زا 

ةرامش 18 یعابر 

تفرگ راخ  تلگ  فارطا  هک  سوسفا 

تفرگ راقنم  هب  ار  هلال  دمآ و  غاز 

دادم دروآ  وت  نادخنز  بامیس 

تفرگ راگنز  وت  لعل  بل  فرگنش 

ةرامش 19 یعابر 

تسا نامهم  يا  هسوب  هب  مبل  هک  متفگ 

تسا ناج  نم  �هسوب  ياهب  هک  اتفگ 

تشگنا دز  نم  يولهپ  رد  دمآ و  لقع 

تسا نازرا  هک  عیب …  شومخ ، هک  ینعی 

ةرامش 20 یعابر 

تسام من  رپ  �هدید  کشرس  يایرد 

تسام مغ  دباتنرب  هوک  هک  راب  ناو 

زیزع رمع  دشب  یمدمه  ترسح  رد 

تسام مدمه  مغ  میمدمه و  مغ  رد  ام 

ةرامش 21 یعابر 

تسا نمسای  لگ و  کشر  شخر  هک  تب  نآ 

تسا نز  درم و  �هنتف  خوش  �هزمغ  زو 

ناور بآ  نوچ  فطل  شهر ز  هب  مدید 
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تسا نم  مشچ  رد  زونه  ناور  بآ  نآ 

ةرامش 22 یعابر 

تساه يزاسمد  هشیمه  تنم  مصخ  اب 

تساه يزانط  يور  تنخس ز  ام  اب 

زانم شیب  نم  تلذ  دوخ و  زع  ز 

تساه يزاب  کلف  �هدرپ  سپ  ردناک 

ةرامش 23 یعابر 

تسب مهاوخ  رد  وت  فلز  رس  هب  وسیگ 

تسم يزیرگن  شود  وچ  ینیشنب  ات 

تسه لد  ردنا  مچنآ  ره  یتسم  زا  شیپ 

تسم دش  یئوگن  زاب  ات  میوگیم 

ةرامش 24 یعابر 

تسد ردنا  ساد  دنب  لعن  كدوک  نآ 

تسشن ياپ  زا  تسب  بسا  رب  لعن  نوچ 

تسب ملاع  رد  دید  هک  رت  هردان  نیز 

تسبرب یلاله  بسا  مسب  يردب 

ةرامش 25 یعابر 

تسوپ کی  رد  تسین …  وت  لد  اب  نوچ 

تسود نمشد و  دوب  گنرکی  وت  مشچ  رد 

تسهب هدرکان  وت  تیاکش  هک  سب  سب 

تسوکن هتفگان  وت  تیاکح  هک  ور  ور 

ةرامش 22 www.Ghaemiyeh.comیعابر  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 73زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


ةرامش 26 یعابر 

تسوا �هتسخ  لد  ناج و  هک  يرسپ  هلوج 

تسوا �هتسب  نم  نت  شفلز  رات  زا 

دنک هناش  رد  فلز  رات  وچ  دوپ  یب 

تسوا �هتسویپ  هتشگ  راز  نت  نیا  نآ  ز 

ةرامش 27 یعابر 

تسویپ ام  رد  ریرپ  یئور  شتآ 

تسکشب مدهع  دربب و  مخ  با  يد 

مشاب شیاپ  كاخ  هن  رگا  زورما 

تسد رد  دنامب  داب  نورب  ادرف 

ةرامش 28 یعابر 

لد
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تسه هک  گنت  نانچ  تسوت  مغ  ياج 

تسه هک  گنر  ره  هب  وت  يور  رکاچ  لگ 

بش ره  ددرگب  نم  مشچ  ود  بآ  زا 

تسه هک  گنس  ایسآ  ره  تلد  گنس  زج 

ةرامش 29 یعابر 

تسه يروجنر  مغ و  یهاوخن  هک  نادنچ 

تسه يروجهم  تفآ  تیتسود  رد 

یئامرف یم  هچ  تس  عادو  ماگنه 

تسه يروتسد  وت  رادید  هتعاس  کی 

ةرامش 30 یعابر 

تسین دیاش  ارم  هچ  نآ  وت  �هناخ  رد 

تسین دیاشگب  هدیمر  لد  يدنب ز 

لانم لام و  زا  مراد  زیچ  همه  ییوگ 

تسین دیاب  یم  هچنآ  تسه  همه  يرآ 

ةرامش 31 یعابر 

تس يرود  عادو و  نارجه و  بش  بشما 

تس يروجنر  ببس  نیدب  ار  لد  ادرف 

تس نامرف  ار  وت  زوس  یمه  وت  لد  يا 

تس يروتسد  ار  وت  يرگ  نوخ  وت  هدید  ياو 

ةرامش 32 یعابر 

تفهنب مدوب  ریرپ  لد  شتآ  رد 
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تفگ نم  اب  ینخس  شوخ  ابص  داب  يد 

دراد ییوربآ  هک  نآ  ره  زورماک 

تفخ دیاب  یم  هریت  كاخ  هب  شادرف 

ةرامش 33 یعابر 

تسین وت  يور  زج  هب  یمرخ  �هیامرس 

تسین وت  يوک  زج  هب  قلخ  هگمارآ  و 

تسوت �هیاس  دق و  تسا  قاط  هک  تفج  نآ 

تسین وت  يوربا  زج  تسا  تفج  هک  قاط  ناو 

ةرامش 34 یعابر 

تشاد ناوتن  هگن  يریپ  مد  هب  ار  ام 

تشاد ناوتن  هگن  ریگلد  �هرجح  رد 

دوب ریجنز  وچ  فلز  رس  هک  ار  نآ 

تشاد ناوتن  هگن  ریجنز  هب  هناخ  رد 

ةرامش 35 یعابر 

تفر همه  متفخ  وت  اب  زان  هب  هک  اه  بش 

تفر همه  متفس  هزمغ  كون  هب  هک  اهرُد 

يدوب مناج  سنوم  لد و  مارآ 

تفر همه  متفگ  وت  اب  هچنآ  ره  یتفر و 

ةرامش 36 یعابر 

تشگ ناطلس  ملد  ات  قشع  ملاع  رد 

تشگ نامیا  زا  غراف  رفک و  دازآ ز 
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مدید دوخ  دوخ  لگشم  دوخ  هر  ردنا 

تشگ ناسآ  مهر  مدش  نورب  وچ  دوخ  زا 

ةرامش 37 یعابر 

تیار دریذپ  رگا  گنس  هناش و  نوچ 

تیازرهوگ لعل  هب  یئامرف  ات 

تفلز رد  منز  تشگنا  دص  هب  یتسد 

رب مهن  بل  رازه  هب  یسوب 

ةرامش 37 www.Ghaemiyeh.comیعابر  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 73زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


تیاپ

ةرامش 38 یعابر 

تیوج رد  دور  هک  یبآ  یخرب  نم 

تیوخ دراد  هک  یشتآ  �هدرم  نم 

تیاپ رد  دتف  هک  یکاخ  رکاچ  نم 

تیوب دناسر  هک  يداب  �هدنب  نم 

ةرامش 39 یعابر 

تیور زا  روح  يرپ و  لجخ  هتشگ  يا 

تیور زا  رون  ماو  هتفرگ  دیشروخ 

زورما میراد  وت  يور  يوزرآ  رد 

تیور زا  رود  کشا  رازه  یئور و 

ةرامش 40 یعابر 

تسا ردق  اضق و  شقن  کلف  ساط  رد 

تسا ربخ  یب  نیا  زا  قلخ  تسیهرگ  لکشم 

ییاشگب هرگ  نیک  رادم  رادنپ 

تسا رشب  ردق  هب  هرگ  نیا  نتسناد 

ةرامش 41 یعابر 

تیور ینعی  باتفآ  هب  دنگوس 

تیوم ینعی  بان  کشم  هب  هاگنآ  و 

منز بآ  یبش  ره  هدید  هک ز  مهاوخ 

تیوک ینعی  بارخ  لد  ياوأم 
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ةرامش 42 یعابر 

داب شکرت  ملد  ار  وت  متسب  ریت 

داب شوهم  خر  نآ  ياقب  لاس  دص 

نم لد  شوخ  شوخدرم  وت  رد  كاخ  رد 

داب شوخ  شکاخ  هک  هک …  بر  ای 

ةرامش 43 یعابر 

دندرک نیز  کلف  بکرم  هک  زور  نآ 

دندرک نیورپ  يرتشم و  شیارآ 

اضق ناویدز  ام  بیصن  دوب  نیا 

دندرک نیا  ام  تمسق  هنگ  هچ  ار  ام 

ةرامش 44 یعابر 

دابم زورفا  لد  وت  زج  ارم  رهد  رد 

دابم زوریف  هنامز  تبل  لعل  رب 

بر ای  يرانک  رد  وت  ارم  هک  بش  نآ  و 

دابم زور  دوشن  تمایق  حبص  ات 

ةرامش 45 یعابر 

داب ناکیپ  سفن  منت  رد  وت  دای  یب 

داب ناجیب  نت  وچ  تهدناب  هدنز  لد 

تسیداش یعون  جیهب  نم  نت  رد  رگ 

داب نادنز  ورب  تسوپ  تمغ  هب  الا 

ةرامش 46 یعابر 
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دوب دهاوخ  نیچ  مور و  رصم و  وت  کلم  رگ 

دوب دهاوخ  نیگن  نیز  ار  وت  قافآ 

وت نم و  بیصن  تبقاع  هک  شاب  شوخ 

دوب دهاوخ  نیمز  زگ  هس  نفک و  زگ  هد 

ةرامش 47 یعابر 

داب وت  ماغیپ  يادف  ناج  هک  داب  يا 

داژنروح نآ  يوک  هب  يرذگرب  رگ 

مدید ار  یتسهم  هار  رس  رد  وگ 

داد یم  نیریش  ناج  وت  يوزرآ  زک 

ةرامش 48 یعابر 

نآ رب  وچ  ممشچ 
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داتفا نوگلگ  ضراع 

داتفا نوریب  هدید  هر  زین ز  لد 

منم تفگ  نآ  قشاع و  منم  تفگ  نیا 

داتفا نوخ  لد  مشچ و  نایم  هلمجلا  یف 

ةرامش 49 یعابر 

دازآ رجه  زا  مریرپ  نخس  هب  يدرک 

داش يدرک  ملد  يد  هسوب  �هدعو  رب 

دای يران  يا  هتفگ  ریرپ  هچنآ  رگ ز 

داب تدای  رب  هنید  نانخس  يراب 

ةرامش 50 یعابر 

ددرگ یم  نوخ  هب  ملد  نیا  �هشیدنا  ز 

ددرگ یم  نوچ  وت  نم و  راک  رخاک 

مک ددرگ  یم  وت  فطل  نم  هب  دنچ  ات 

ددرگ یم  نوزف  نم  رهم  وت  هب  یک  ات 

ةرامش 51 یعابر 

ددرگ ینامداش  وت  فطل  اب  مغ 

ددرگ ینادواج  وت  رظن  زا  رمع 

كاخ وت  يوک  زا  درب  خزود  هب  داب  رگ 

ددرگ یناگدنز  بآ  همه  شتآ 

ةرامش 52 یعابر 

دراد وهآ  نتخ  نیچ  هک ز  یکشم 
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دراد وهآ  وت  فلز  ِرس  ِنیچ  زا 

دشب رای  وت  مغ  اب  یبش  هک  سک  نآ 

دراد وهآ  هلان و  رحس  تقو  ات 

ةرامش 53 یعابر 

دراد شوخ  يد  هک  سک  نآ  ره  هناناج 

دراد شوشم  نالد  یب  ناج .... 

نآ هک  شیدنیب  نم  هآ  راهنز ز 

دراد شتآ  نماد  ریز  هک  تس  يرود 

ةرامش 54 یعابر 

درک دیاب  رطخ  یقشاع  هر  رد  ناج 

درک دیاب  ربز  ریز و  یلد  هدوسآ 

رثا هدیدان  زاب  لاصو  هگناو ز 

درک دیاب  رذگ  ناهج  زا  لد  درد  اب 

ةرامش 55 یعابر 

درک نیز  تداعس  بسا  تکلف  اهاش 

درک نیسحت  ار  وت  ناورسخ  �هلمج  زو 

تلعن نیرز  دنمس  تکرح  رد  ات 

درک نیمیس  نیمز  ياپ  دهنن  لگ  رب 

ةرامش 56 یعابر 

درک هچ  وت  قایتشا  هک  منک  هچ  هصق 

درک هچ  وت  قافن  قرز و  رپ  لد  نم  اب 
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دیاب یم  یبش  وت  زارد  فلز  نوچ 

درک هچ  وت  قارف  هک  میوگب  وت  اب  ات 

ةرامش 57 یعابر 

درد هلال و  رس  هب  زاب  ریرپ  تشذگب 

دروآ راب  رت  لبنس  نمچ  كاخ  يد 

كاریز ینامداش  بآ  روخ  زورما 

دروخ دیاب  مغ  شتآ  یمه  ادرف 

ةرامش 58 یعابر 

دریگرب دوخ  �هتشک  زا  هک  دراک  ره 

ردنا و 
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دریگ رکش  وچ  نادند  بل و 

دوخ �هتشک  يولگ  رب  دهن  زاب  رگ 

دریگ رس  زا  یگدنز  شبل  قوذ  زا 

ةرامش 59 یعابر 

دزود نیریش  هچ  زود  هلک  رای  نآ 

دزود نیسحت  رد  زا  هالک  عاونا 

ار یلعل  سلطا  هالک  زور  ره 

دزود نیرز  ِِهز  نیمیس  دبنگ  زا 

ةرامش 60 یعابر 

دزیخ یمرب  تسم  نوچ  تکرت  مشچ 

دزیخ یمرب  تسرپ  یم  یم و  زا  روش 

دیآ یم  نایم  رد  صقر  هب  وچ  تفلز 

دزیخ یم  رب  تسشن  کی  هب  هنتف  دص 

ةرامش 61 یعابر 

دسر وت  شود  رب و  رد  نامک  روز  نوچ 

دسر وت  شون  �همشچ  بل  هب  شریت 

دنا هتفات  نم  ثیدح  زا  شهز  یئوگ 

دسر وت  شوگ  هب  هلیح  دص  هب  هک  اریز 

ةرامش 62 یعابر 

دشاب سب  انث  حدم و  تنم  اهاش ز 

دشاب سب  اعد  ار  وت  ینزریپ  زو 
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تسنم دروخ  رد  هن  خاش  مین  واگ  رگ 

دشاب سب  ات  ود  خاش  مدش  واگ  رو 

ةرامش 63 یعابر 

دشب تسد  زا  مراگزور  �هیامرس 

دشب تسد  زا  مرای  فلز  رس  ینعی 

راگن رهب  زا  مداهن  انح  تسد  رب 

دشب تسد  زا  مراگن  مدش  باوخ  رد 

ةرامش 64 یعابر 

دش دساف  نم  رمع  هک  يرظن  متفگ 

دش دساح  زا  رپ  ناهج  دسح  اتفگ ز 

ورب تفگ  یهد  ناج  هب  یسوب  متفگ 

دش دساک  نینچنیا  نم  بل  رازاب 

ةرامش 65 یعابر 

دکچب نوچ  نم  گنر  قیقع  کشا  نیا 

دکچب نودرگ  مشچ  گنس و  لد  زا  بآ 

دیکچب نوخ  وزا  دیرب  وت  وچ ز  ممشچ 

دیکچب نوخ  یگدیرب  زا  هک  تسین  کش 

ةرامش 66 یعابر 

دمآ زاب  وت  لامج  �هدزادوس 

دمآ زاب  وت  لاصو  �هدش  هنشت 

شاپب وت  یفطل  �هناد  سفق و  نک  ون 
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دمآ زاب  وت  لاب  هتسکش  غرم  ناک 

ةرامش 67 یعابر 

دناوتب ات  هک  تسا  نآ  رب  مایا 

دناشنن لد  ماک  هب  ارم  زور  کی 

ناهج درگ  ات  هک  کلف  دراد  يدهع 

دنادرگ یمه  ارم  ددرگ  یم  دوخ 

ةرامش 68 یعابر 

دنا هتشارفا  خرچ  بآ  فت  زا  ات 

دنا هتشابنا  شتآ  وچ  نم  لد  رد  مغ 

ملاع رد  مود  یم  داب  وچ  هتشگرس 

نم كاخ  ات 
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دنا هتشادرب  ياج  هچ  زا 

ةرامش 69 یعابر 

دنا هدز  نوزوم  قشع  ياوه  هک  اه  نآ 

دنا هدز  نوخ  رد  هداجس  یبش  مین  ره 

قشع �همیخ  ناقشاع  هک  یتسدینشن 

دنا هدز  نوریب  خرچ  تفه  شدرگ  زا 

ةرامش 70 یعابر 

داب شوخ  نادنر  تابارخ ز  هتسویپ 

داب شتآ  يدهاز  دهز و  نماد  رد 

دوبک فوص  نآ  هراپ و  دص  رد  نآ 

داب شک  يدرُد  ياپ  ریز  هب  هداتفا 

ةرامش 71 یعابر 

دنچ یناکیپ  هچنغ  لکش  تخاس ز  لگ 

دنبلد وت  رب  نسح  هب  درب  هلمح  ات 

رود زا  دومنب  غیت  وچ  تخر  دیشروخ 

دنکفا مه  رپس  درک  يرپس  ناکیپ 

ةرامش 72 یعابر 

دنرگن یم  تخر  رد  درم  نز و  يرهش 

دنرطخ رد  ناج  وت  قشع  مغ  زوس  زو 

دشورفب تردپ  یلاس  هک  هماج  ره 

دنردب يزور  هب  ناقشاع  وت  زا 
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ةرامش 73 یعابر 

دنریگ رغاس  مزب  زور  هب  وچ  ناهاش 

دنریگ رکاچ  گنچ  عامس و  داب  رب 

تسا برط  دنب  ياپ  هک  ینم  وچ  تسد 

دنریگ رز  رد  هک  دنریگن  مرچ  رد 

ةرامش 74 یعابر 

دنشک تابیز  �هزمغ  نآ  زک  روج  سب 

دنشک تانعر  تماق  نآ  زک  درد  سب 

دارم جنرطش  رایب  افو  عطن  رب 

دنشک تام  �هناخ  هب  يزور  رخآ 

ةرامش 75 یعابر 

دنشک هچ  یم  ناقشاع  هک  ربخ  هچ  ار  بش 

دنشچ رهز  یم  هنوگچ  الب  ماج  زو 

دشکب ناشمغ  دننک  ناهن  زار  را 

دنشکب شنامدرم  دننک  شاف  رو 

ةرامش 76 یعابر 

دنک زار  وت  قشع  ملد ز  هک  ره  اب 

دنک زاغآ  وت  رجه  زا  نخس  لوا 

ینک زاب  نانچ  دوخ  مشچ  ود  زان  زا 

دنک زاب  يا  هدنخ  هب  بل  هدز  مدناک 

ةرامش 77 یعابر 
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دنکن یناگدنز  لقع  هب  وت  نوچ  سک 

دنکن ینابرهم  قشع  �هویش  رد 

بشما تلصو  حور ز  کبس  رای  يا 

دنکن ینارگ  حبص  نیا  رگا  مداش 

ةرامش 78 یعابر 

دنکن یئاس  هیلاغ  وت  لبنس  ات 

دنکن ییاشگ  هفان  يرحس  داب 

تتسد دنیبب  هلاس  دص  دهاز  رگ 

دنکن ییاسراپ  هک  نم  ندرگ  رب 

ةرامش 79 یعابر 

دنکفا ام  لد  رد  رهم  شتاک  نآ 

دنکفا ابیز  خر  رب  رظن  بآ  رد 

شیوخ فلز  رس  دنب 
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دیدب هتفشآ 

دنکفا اپ  رد  تسام  راک  هک  تشادنپ 

ةرامش 80 یعابر 

دنیب تبآ  كاخ و  هک  نیمز  هب  رگنم 

دنیب تباتفآ  هک  کلف  هب  رگنم 

ناهج ناج و  يا  تریغ  دوشب ز  مناج 

دنیب تباوخ  هب  یسک  یبش  هکناز  رگ 

ةرامش 81 یعابر 

دوب ریپ  رگا  ناوجون  نز  يوش 

دوب ریگلد  هشیمه  دوش  ریپ  ات 

نانز دنیوگ  هک  نیا  تسا  لثم  يرآ 

دوب ریپ  زا  هب  ریت  نز  يولهپ  رد 

ةرامش 82 یعابر 

دوبن هرمه  تخب  هچ  رگا  تبرغ  رد 

دوبن هگآ  مناج  نم ز  تسد  يراب 

رفس جنر  ما  هدیزگ  ارچ  هک  یناد 

دوبن هبور  شیپ  ریش  متام  ات 

ةرامش 83 یعابر 

؟ دوس هچ  كاخ  رب  يور  كرش  همه  لد  رد 

؟ دوس هچ  كایرت  دیسر  ناج  هب  هک  يرهز 

ندرک دهاز  قلخ  نایم  هب  ار  دوخ 
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؟ دوس هچ  كاپ  �هماج  دیلپ  سفن  اب 

ةرامش 84 یعابر 

دهد زابخ  ربلد  ارم  هک  یمهس 

دهد زان  رس  زک  خمیک  رس  زا  هن 

ریمخ وچمه  ما  هدنامب  شمغ  گنچ  رد 

ذهذ زاب  مشتآ  تسدب  هک  مسرت 

ةرامش 85 یعابر 

دهدن لد  مندیزگ  وت  خر  رب  هم 

دهدن لد  مندیرب  امنص  وت  زو 

يرکش مدیشچ  وت  شون  بل  زا  ات 

دهدن لد  مندیشچ  رکش  چیه  زا 

ةرامش 86 یعابر 

دیارآ شفک  وج  رگشفک  تب  ابیز 

دیاس یم  نآ  رب  لعل  بل  هظحل  ره 

دیارآ شرکش  لعل و  هک ز  یشفک 

دیاش ار  کلف  دیشروخ  رس  جات 

ةرامش 87 یعابر 

دیآ یم  لصتم  هدید  ود  مکشا ز 

دیآ یم  لسگرهم  يا  وت  رهب  زا 

ارم کشا  تمرح  رادب  راهنز 

دیآ یم  لد  �هبعک  زا  هلفاق  نیک 
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ةرامش 88 یعابر 

دیدب وت  مشچ  شیوخ  مشچ  هب  وچ  ممشچ 

دیمر مشچ  زا  مشچ  باوخ  وت  مشچ  یب 

نشور تمشچ  هب  مشچ  مه  مشچ  يا 

دیدن مشچ  رگد  نم  مشچ  وت  مشچ  نوچ 

ةرامش 89 یعابر 

دیدپ دروآ  لگ  زا  هشفنب  وچ  تطخ 

دیشک هام  رس  رب  هک  یطخ  دروآ 

نونکا يدیمد  حبص  بش  هتسویپ ز 

دیمد حبص  زا  بش  ارم  لد  بوشآ 

ةرامش 90 یعابر 

�همشچ زا  هک  هصغ  سب 
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دیسر وت  شون 

دیسر وت  شود  هب  زورما  نم  تسد  ات 

منیب یم  رٌد  ياه  هناد  وت  شوگ  رد 

دیسر وت  شوگ  هب  رگم  ممشچ  بآ 

ةرامش 91 یعابر 

دیوج مد  نآ  تصرف  ملد  هک  هگره 

دیوگرب یکی  وت  اب  لد  کغ  دص  زک 

یئوگ مد  نآ  رد  سنجان  مرحمان و 

دیورب نیمز  زا  درابب  خرچ  زا 

ةرامش 92 یعابر 

رابم هدوهیب  کشا  هدید  وت ز  اناج 

رادم گنت  لد  تسا  سب  نم  یگنتلد 

تسین وت  راک  نتسیرگ  یقوشعم  وت 

راذگ زاب  نم  هب  هراچیب  نم  راک 

ةرامش 93 یعابر 

رت شوخ  یتسرپ  تب  تسوت  خر  تب  رگ 

رت شوخ  یتسم  تسوت  ماج  هداب ز  رو 

موش تسین  نآ  زا  وت  قشع  یتسه  رد 

رتشوخ یتسه  رازه  زا  یتسین  نیک 

ةرامش 94 یعابر 

راهب ناتسب  �هنال  ات  وت  لعل  يا 
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رامخ هداد  نازر  بآ  ماوت ز  ماد  اب 

خنز بیس  يا  تیولاتفش  ترسح  رد 

رانا هناد  نوچ  کشا  تسا و  هب  وچ  مگنر 

ةرامش 95 یعابر 

رخآ ناتسم  رارق  امنص  نم  زا 

رخآ نامیپ  روج  افج و  هب  نکشم 

باوج هب  دزرین  یمه  نم  �همان  رگ 

رخآ ناوخرب  و  نیا .... 

ةرامش 96 یعابر 

رذآ نم  رب  ریرپ  دز  وت  نیرسن 

ربخ داد  ارم  تلبنس  زاب ز  يد 

رفولین نوچ  وت  زا  مبآ  رد  زورما 

رس رب  مزیر  كاخ  وت  لگ  ادرف ز 

ةرامش 97 یعابر 

رجنخ شتآ  هلال ز  ریرپ  تخیهآ 

رپس بآ  رب  دنکف  رفولین  يد 

ردب زورما  نمس  رب  هرز  داب  يا 

رفغمادرف زاس  هچنغ  كاخ ز  يا  و 

ةرامش 98 یعابر 

رذآ روباشن  رد  ریرپ  هلال  دز 

رس رفولین  بآ ...  زا  دز  رب  يد 
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رورپ لگ  اوه  داب  دش  وچ  زورما 

رهبع درگ  خلب  كاخ  همه  ادرف 

ةرامش 99 یعابر 

رسپ هفرط  يا  نم  ار  وت  منکب  نادنچ 

رکاچ رب  ینک  محر  رگم  هک  تمدخ 

ناهج ناج  يا  نم  نورب  منکن  زگره 

رس وت  دهع  زا  یگدنب و  طخ  زا  ياپ 

ةرامش 100 یعابر 

رفس هب  يدرک  مزع  وچ  انابرتشا 

رذگم اجنیا  هتسخ و ز  ارم  راذگم 

رگ
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تس یشگراب  یپ  زا  وت  اب  رتشا 

ربب زین  ارم  مع  شکراب  نم 

ةرامش 101 یعابر 

روخ همشچ  زک  لاس  رازه  هس  دیاب 

رز ندعم  ای  ددرگ  رهگ  ناک  ای 

منهد رانک و  نخس  کی  هب  وت  اهاش 

رهگ ناک  مه  يدرک و  رز  ندعم  مه 

ةرامش 102 یعابر 

ریذپب يدنپ  هجنگ  ببیطخ  روپ  يا 

ریگ رغاس  فک  هب  نیشن  برط  تخت  رب 

تسینغتسم ادخ  تیصعم  تعاط و  زا 

ریگرب ملاع  وخ ز  دارم  وت  يراب 

ةرامش 103 یعابر 

زان رس  زا  ورس  غاب  ناخر  هلال  اب 

زارد هصق  دوخ  دق  حرش  درک ز  یم 

دینشب تدق  فصو  وچ  ابص  داب  زا 

زامن هب  دمآ  وت  تماق  �هزاوآ  ز 

ةرامش 104 یعابر 

زان وت  يور  اب  وت  فلز  دنک  هک  سب  زا 

زاغآ رفک  منک  کشر  زا  هک  تسا  میب 

زارط عمش  يا  موش  يداب  �هدنب  نم 
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زاب دراد  رب  يور  ار ز  وت  فلز  وک 

ةرامش 105 یعابر 

سوه يور  زا  نم  زود  هلک  رادلد 

سلطا جیسن و  یهالک ز  تخود  یم 

متفگ یم  هز  رازه  یکرت  ره  رب 

سب کی  ار  كَرَت  راهچ  هکنآ  اب 

ةرامش 106 یعابر 

شبش هب  ار  شاضق  رخآ ز  متفای  رد 

شبطر نوچمه  بل  رب  مدز  هسوب  دص 

نم یلاح  دهد  مانشد  هک  تساوخ  وا 

شبل هب  متسکش  رد  هسوب  هب  مانشد 

ةرامش 107 یعابر 

شتسم مدید  هداتف  يرذگهر  رد 

شتسد متفرگ  مداتف و  شاپ  رد 

دای دیآ  یمن  چیه  نآ  زا  زورما 

شتسه نکیلو  تسین  مربخ  ینعی 

ةرامش 108 یعابر 

شراخ دشابن  هک  یلگ  هزات  نم 

شراوخمغ دوب  هک  وگ  شوخ  لبلب  ای 

دوب شاج  ناهش  تسد  رس  هک  يزاب 

شراد یم  وکن  داتفا  وت  ماد  رد 
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ةرامش 109 یعابر 

شراک يدوب  وت  ندید  هک  هدید  نآ 

شراذگم دوش  یم  هابت  هیرگ  زا 

شرازاب همه  دوب  وتب  هک  لد  ناو 

شراد وکین  تسوت  فلز  �هقلح  رد 

ةرامش 110 یعابر 

شنادنگوس هب  متشادب  وچ  هر  رد 

شنادنخ خز  درک  قرع  مرش  زا 

فطل هب  دیدنخب  نم  درز  خر  رب  سپ 

شنادند رب  داتف  نم  خر  سکع 

ةرامش 111 یعابر 

نامک وچ  مکرت 
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شهگن مدرک  دیشک 

شهلک ریز  هب  یبرقع  هم و  مدید 

شهیس فلز  برقع  شخر  دوب  هم 

شهم تفر  یمه  سوق  رد  برقع  زو 

ةرامش 112 یعابر 

شین مناجرب  هدز  تفلز  برقع  يا 

شیک هدروآرب ز  ارم  وت  دق  ریت 

يور نآ  نیطالس ز  عیقوت  وت  طخ  دش 

شینعم هللا  یلع  تلکوت  تسا و  خرس 

ةرامش 113 یعابر 

شیوخ نویش  مغ و  زا  شود  ناتسبد  رد 

شیوخ نت  رب  متسیرگ  یم  متشگ و  یم 

شیوخ نماد  دز  كاچ  خرس و  لگ  دمآ 

شیوخ نهاریپ  همه  مکشا  دولآ  و 

ةرامش 114 یعابر 

قاط هدش  نابوخ  همه  رب  ما  یتسهم  نم 

قارع ناسارخ و  رد  نسح  هب  روهشم 

ادخ رهب  زا  هجنگ  بیطخ  روپ  يا 

قارف درد  زا  مزوسب  نینچ  راذگم 

ةرامش 115 یعابر 

لد دیوش  نوخ  هب  خر  وت  مغ  یک ز  ات 
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لد دیوج  ناج  هب  وت  لاصو  مرزآ  و 

ناج دراب  یمن  نامسآ  زک  رآ  محر 

لد دیور  یمن  نیمز  زا  هک  ياشخب 

ةرامش 116 یعابر 

لد �هدروخ  هدرب و  وت  مغ  جنر  يا 

لد �هدرورپ  زان  هب  وت  �هشیدنا 

ناج �هناخ  ناهن  شقن  وت  بل  دای 

لد �هدرپارس  عمش  وت  خر  رون 

ةرامش 117 یعابر 

لد يا  هار  رد  رجه  داتف  هک  ناس  نیز 

لد يا  هآ  شمغ  ناج ز  يربن  هک  مسرت 

لد يا  هام  نآ  زا  بئاغ  يا  هن  وچ  يراب 

لد يا  هاوخ  یم  دنمتسم  نم  رذع 

ةرامش 118 یعابر 

لد يوراد  ياو  ناور  يزورآ  يا 

لطاب دش  لگ  �هنوگ  وت  �هنوگ  اب 

لجخ تسوت  رب  هب  نیچ  منص  شقن 

 … تشقن رکیپ  دنکن  رگُتب 

ةرامش 119 یعابر 

ماع لد  يالب  يا  صاخ  �هنتف  يا 

مالغ هتشگ  ار  وت  يور  کلف  دیشروخ 
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ماب رب  هم  يا  یئآرب  رگا  خلب  رد 

ماش هب  روک  بصق  دنک  وفر  هاچ  رد 

ةرامش 120 یعابر 

ما هتخادرپ  هرجه  هک  ایب  زیخرب و 

ما هتخادنا  شوخ  �هدرپ  وت  رهب  زو 

زاس رد  یبابک  یبارش و  هب  نم  اب 

ما هتخاس  لد  هدید و ز  ود ز  ره  نیک 

ةرامش 121 یعابر 

هب هرهچ  زا  هک  يوج  ره 
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مدنک نخان 

مدنب یم  ورد  بآ  نونک  هدید  زا 

مدنچ کی  را  دوب  يور  یبآ  یب 

مدنب یم  نآ  يور  رب  هژم  زا  بآ 

ةرامش 122 یعابر 

متسناد یم  تسس  تخس  وت  دهع  نم 

متسناد یم  تسرد  نآ  نتسکشب 

افج نم ز  اب  هک  تسود  يا  ینمشد  يا 

متسناد یم  تسخن  يدرک  رخآ 

ةرامش 123 یعابر 

مَدَنُک یم  وزرآ  ندیزم  وت  لعل 

مدنک یم  وزرآ  ندیشک  وت  اب  یم 

يرایشه رد  يرومخم و  یتسم و  رد 

مدنک یم  وزرآ  ندینش  وت  گنچ 

ةرامش 124 یعابر 

مراد شرامخ  زا  رپ  يرس  هک  نآ  تفر 

مراد شراوخ  هک  یهگ  مراد  ناج  نوچ 

تسرای مدیما  نانچ  شندمآ  رب 

مراد شرانک  رد  زونه  هک  یئوگ 

ةرامش 125 یعابر 

مدرک یم  رتش  رس  رب  هک  هلان  ره 
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مدرک یم  رُد  راثن  رتش  ياپ  رد 

بآ درک ز  یهت  ناوراک  هک  هاچ  ره 

مدرک یم  رپ  هدید  بآ  هب  زاب  نم 

ةرامش 126 یعابر 

مرگنرد وت  هب  نوچ  رهم  �هتخاف  يا 

مرمش يزاب  هب  سواط  یئابیز 

مرد یئآ ز  رد  نوچ  کبک  �هدنخ  اب 

مرب دّرپب ز  يرتوبک  وچمه  لد 

ةرامش 127 یعابر 

مزاغآ مغ  حرش  همان  هب  هک  وک  لد 

مزادرپ نخس  اب  درد  ناج ز  ای 

کلک ذغاک و  يربخ  یب  یلد و  یب  زا 

مزادنا یم  میرگ و  یم  مریگ و  یم 

ةرامش 128 یعابر 

مشوج یم  تمغ  رد  ینم و  باصق 

مشوک یم  دسر  ناوختسا  هب  دراک  ات 

یشورفب یشک  نوچ  هک  ار  وت  تس  یمسر 

مشورفم یشک  رگا  ادخ  رهب  زا 

ةرامش 129 یعابر 

مشیورد یکی  تابارخ  يوک  رد 

مشیپ روایب  تاکز  مخ  نآ  ز 
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مشیکرفاک هن  یلو  ما  هچب  یفوص 

مشیوخ مالغ  مین  یسک  يالوم 

ةرامش 130 یعابر 

ملاب یب  رپ و  یب  فیعض  غرم  نوچ 

ملاح دنادن  سک  ماد و  هب  هداتفا 

دمآ رادیدپ  تخس  ملد  هب  يدرد 

ملان یم  نآ  زا  هتسخ  نم  زورما 

ةرامش 131 یعابر 

منیب شباتع  رد  هشیمه  ربا  اب 

منیب شباتفآ  رون  �هدنیوج 

ارچ تسین  نم  �هدید  کمدرم  رگ 

منیب شبآ  رد  منک  بلط  هک  هگره 

ةرامش 132 یعابر 

منیب یباذع  هزات  تمغ  بش ز  ره 

منیب یبآ  باوخ  ياج  هب  هدید  رد 

مباوخ وت  سگرن  وچ  هک  هگنآ  و 
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دربب

منیب یباوخ  وت  فلز  زا  رت  هتفشآ 

ةرامش 133 یعابر 

میرگ یم  ناج  یپ  زک  يربن  نظ  ات 

میرگ یم  ناهن  وادیپ  هک  ناس  نیز 

ار دوخ  يدومن  رت  فیطل  بآ  زا 

میرگ یم  نآ  زا  يدمآ  تم  مشچ  رد 

ةرامش 134 یعابر 

میلَک درم  هن  میا و  هداجس  درم  هن 

میقم تابارخ  رد  میا  یم  درم  ام 

میب دراد  نآ  زا  هک  یم  دروخن  یضاق 

میتی لام  زا  هب  تابارخ  يدرُد 

ةرامش 135 یعابر 

مینک تابیز  خر  نآ  یگدنب  ام 

مینک تیانعر  �هرط  یگدازآ  و 

میزاب ام  نوچ  مادم  تمغ  جنرطش 

مینک تام  را  دجنرن  تلد  هک  دیاب 

ةرامش 136 یعابر 

میور يزیبکاخ  قشع  تسا ز  درز 

میوگ نوچ  یسک  ره  هب  هردان  نیو 

نم دیوج و  رز  زیبکاخ  هک  هفرط  نیا 
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میوج یم  ار  فک و …  رد  …

ةرامش 137 یعابر 

ناتسم یس  ره  یگنز و  یس  وت  نیفلز 

ناتسمیس رد  هتفخ  دنا  ناتسم  یس 

نآ تسا  میس  ای  وت  شوگانب  تسا  جاع 

ناتِسَم یس  زا  منک  هسوب  ناتسمیس  نآ  ز 

ةرامش 138 یعابر 

ناخر هلال  منص  نآ  نهد  مشچ و 

ناشن تستفرگ  ماداب  هتسپ و  زا 

ناهد مشچ و  نآ  دراد  هک  یگنت  سب  زا 

نآ رد  هیرگ  هن  دجنگ و  نیا  رد  هدنخ  هن 

ةرامش 139 یعابر 

نتفر مناوت  نانچنآ  نت  فعض  زا 

نتفر مناوت  ناهن  دوخ  �هدید  زک 

منز هآ  رگ  هک  نانچ  ما  هتخادگب 

نتفر مناوت  نامسآ  رب  هلان  اب 

ةرامش 140 یعابر 

ندوب قشاع  يردنلق و  شّلق و 

ندوب قفاوم  نادنر  عمجم  رد 

ندوب قلاخ  قلخ و  يامن  تشگنا 

ندوب قفانم  �هقرخ  هب  هکناز  هب 
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ةرامش 141 یعابر 

نزوز ردنا  مدید  يرسپ  شوخ  يد 

نز وز  نایوربوخ  ینز ز  فال  رگ 

درک نز  درکن و  محر  نم  لد  رب  وا 

نز وز  دناتس  شنم  داد  دوخ 

ةرامش 142 یعابر 

نزوس کی  رب  وت  نزم  فرط  ود  ره  رب 

نز وس  کی  خر  ار ز  هتسکش  فلز  نآ  و 

نزوس کی  دزو  وت  قشع  شتآ  رگ 

نز وس  کی  دزوس و  درم  همه  وس  کی 

ةرامش 143 یعابر 

يا ترجه  مغ  زا  شود 

ةرامش 141 www.Ghaemiyeh.comیعابر  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 73زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


نکشدهع تب 

نمشد نم  رب  تسیرگ  یمه  تسود  نوچ 

مدیلان یم  وت  قشع  زا  نم  هک  سب  زا 

نم هب  عمش  لد  تخوس  یمه  زور  ات 

ةرامش 145 یعابر 

نم بل  نابز و  حیبست  وت  دای  يا 

نم بش  زور و  سنوم  وت  �هشیدنا 

دنکب يراک  هک  متس  نکم  تسود  يا 

نم ِبر  ای  رحس و  ِهآ  لد و  ِدود 

ةرامش 144 یعابر 

نم اب  تدهع  راهنز و  همه  هآ  وک 

نم اب  تدهج  همه  نآ  دهع  نتسب و  رد 

ببس هچ  زا  وگب  یتیانج  هدرکان 

نم اب  تدهش  وچ  ياه  نخس  رهز  دش 

ةرامش 146 یعابر 

نم مبات  رد  وت  نیک  دوخ و  رهم  زا 

نم مبآ  نایم  هب  یئوگ  وت  مشچ  رد 

وت یمشخ  رد  مدرک و  یهنگ  نم  ای 

نم مباوخ  رد  يراد و  يرگد  وت  ای 

ةرامش 147 یعابر 

نم وچ  تسه  يا  هتسب  وت  مغ  ماد  رد 
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نم وچ  تسه  يا  هتسکش  لد  وت  روج  زو 

دنرایسب وت  قشع  ناگتساخ  رب 

نم وچ  تسه  يا  هتسشن  افو  دهع  رد 

ةرامش 149 یعابر 

نم يرادلد  تیاغ  زا  ربخ  یب  يا 

نم يراز  شکمتس و  لد  غراف ز 

وت نتفخ  بش  هتوک و  بش  هخ ز  هخ 

نم يرادیب  زارد و  بش  هو ز  هو 

ةرامش 148 یعابر 

نم �هدیدنسپ  هدوب  يا  وت  نوخ  رگ 

نم �هدیروش  رتخا  زا  هتخیر  دش 

صاصق هب  ادیش  دنمتسم  نم  نوخ 

نم �هدید  زا  تخیرب  وت  ندید  ات 

ةرامش 150 یعابر 

نورب هزاوآ  نم  تنحم  هداتفا ز 

نورب هزاورد  وت ز  رهم  هناخ  يا 

مغ وت  روج  تسا ز  نورب  هزادنا  ز 

نورب هزادنا  مغ ز  نیزا  دایرف 

ةرامش 151 یعابر 

نونک تسین  ناربلد  زان  رس  ار  ام 

نونک تسین  نآ  رب  لد  تشذگ و  تفر و  نآ 
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تشاد ربلد  لد و  هک  توارط  نسح و  نآ 

نونک تسین  نآ  ربلد  نآ و  رب  تسین  لد 

ةرامش 152 یعابر 

نیچ رب  نیچ  هقلح و  هقلح  وت  فلز  يا 

نیچ رب  نیچ  هدزرب  وت  طخ  يارغط 

رب زا  روح 
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نیچ رب  نیچرپ  تخیرگ  وت 

نیچ رب  نیچرپ  تخیر  وت  رب  همه  رویز 

ةرامش 153 یعابر 

وا زا  دیآ  نوبز  رن  ریش  هک  تسا  قشع 

وا زا  دیآ  نورب  اه  هفرط  هک  تسا  يرحب 

دیازفا حور  هک  دنک  ییتسود  هگ 

وا زا  دیآ  نوخ  يوب  هک  یینمشد  هگ 

ةرامش 154 یعابر 

وت اب  میوج  هب  دور  یمن  هچرا  بآ 

وت اب  میرپن  یمدرم  هر  رد  زج 

نم اب  یئوگن  ما  هدرک  هچ  هک  یتفگ 

وت اب  میوگ  هچ  يا  هدرکن  تسیچ  نآ 

ةرامش 155 یعابر 

وت مغ  دراب  هدید  نوخ  هک  تسیربا 

وت مغ  درادن  كایرت  هک  تسیرهز 

ار هدز  تنحم  رازه  یسفن  ره  رد 

وت مغ  درآ  رب  ناج  دنک و ز  لد  یب 

ةرامش 156 یعابر 

وت مغ  دناشف  من  هرطق  هک  تسیربا 

وت مغ  دنام  وت  هب  مه  یبجعلاوب  رد 

وت مغ  دناشن  مشتآ  رب  دنچ  ره 
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وت مغ  دنامن  مرگ  موش  كانمغ 

ةرامش 157 یعابر 

وت مغ  نایشآ  دمآ  لزا  رد  لد 

وت مغ  ناکم  دوب  دبا  هب  ات  ناج 

تسود مراد  نآ  زا  شیوخ  لد  ناج و  نم 

وت مغ  ناشن  نآ  دراد  وت  غاد  نیک 

ةرامش 158 یعابر 

ورم �هلال  زا  رت  هزات  يرسپ  نذؤم 

ورذت نوخ  زا  هدرب  بآ  شخر  گنر 

تساخرب نوچ  ششوخ  تماق  �هزاوآ 

ورس دمآ  زامن  رد  غابب  لاخ  رد 

ةرامش 159 یعابر 

وش نوریب  ممغ  رد  دیدپ  تسین  نوچ 

وش نوخ  لد  يا  يرگ و  نوخ  وت  هدید  يا 

قشع مغ  رد  يا  هن  زومآون  وت  لد  يا 

وش نوچ  میوگ  هک  ارم  دوبن  تجاح 

ةرامش 160 یعابر 

هب ربرب  لگ  هزات  زا  وت  يور  يا 

هب ربرب  جلخ و  اطخ و  نیچ و  زو 

دش هدنب  ار  وت  يربرب  �هدنب  دص 

هب رب  ربرب  هک  هن  هدنب  رب  ربرب 
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ةرامش 161 یعابر 

هب يرازاب  تسچ و  فیطل و  هقوشعم 

هب يراز  اب  هلان و  اب  همه  قشاع 

ربب زاب  ما  هدربب  تلد  هک  اتفگ 

هب يرآ  زاب  وت  يا  هدرب  وت  هک  متفگ 

ةرامش 162 یعابر 

وت تسد  يا 
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هتسب ناتسد  هب  نم  تسد 

هتسب ناتسرپ  تب  دهع  وت  فلز  اب 

حوبص ماگنه  هب  وت  تسم  سگرن  ياو 

هتسب ناتسم  ياج  هب  ار  نارایشه 

ةرامش 163 یعابر 

هچب رایع  تب  يا  نم  لد  ردنا 

هچب رایسب  هداهن  وت  مغ  غرم 

داز وت  فلز  زا  لد  شروش  شچیپ و  نیا 

هچب رام  زا  زج  هب  دیاز  هچ  رام  زا 

ةرامش 164 یعابر 

هدروآ تسکش  ار  هام  وت  يور  يا 

هدروآ تسپ  هب  ار  ورس  وت  دق  يا  و 

دش دهاوخ  رد  وت  راک  رس  هب  مناد 

هدروآ تسد  هب  لد  نوخ  هب  ناج  نیا 

ةرامش 165 یعابر 

هلاژ زا  تخرد  زییاپ  هب  دروخ  یم 

هلاس کی  دنک  یم  هفوکش  تسم و  دش 

نمچ هک  نیب  شندرک  هفوکش  رهب  زا 

هلال زا  لعل  تشط  رازه  … 

ةرامش 166 یعابر 

…
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…

…

…

ةرامش 167 یعابر 

هن فک  رب  یم  هک  تفگ  نم  هب  رادلد 

هدب روگنا  بآ  دوخ ز  لد  داد 

ولاتفش ای  هب  زان  لقن  هب  هک  متفگ 

ولاتفش هک  تفگ  شخنز  بیس 

ةرامش 168 یعابر 

يا هن  کیرات  نابش  مغ  سنوم  وت 

يا هن  کیراب  يوم  وچ  نم  نت  نوچ  ای 

يا هن  کیدزن  قشع  هب  و   . یم هن  قشاع 

يا هن  هک  یناد  هچ  ناقشاع  تمیق  وت 

ةرامش 169 یعابر 

يدرک ربارب  مه  هب  دوخ  خر  فلز و 

يدرک رونم  تابارخ  زورما 

ناهج نابوخ  ورسخ  يا  يدمآ  داش 

يدرک رواخ  روخ  رب  فرش  هکنآ  يا 

ةرامش 170 یعابر 

يدرک یناک  لعل  دصق  وچ  هتشر  يا 

يدرک ینانع  مه  راب  بکرم  اب 
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تسارچ هاتوک  وت  رمع  وا  نزوس  رد 

؟ يدرک یناگدنز  بآ  هب  لسغ  هن 

ةرامش 171 یعابر 

يدروآ عیدب  لگ  خر  ودب  نادنخ 

يدروآ عیبر  لصف  يد  هک  ردناو 

مهدن یم  لگ  هب  لد  هک  یتسناد  نوچ 

يدروآ عیفش  ار  هشفنب  یتفر و 

ةرامش 172 یعابر 

يدنب نارگید  بسا  لعن  وت  هک  هگ  ره 

يدنب ناریح  لد  رب  مرگد  یغاد 

 … رب وچ  شیپ  تموش  نابرق 

يدنب نابرق  وت  وچ  میآ  رب  شیک  زو 

ةرامش 173 یعابر 

يرازآ یب  يدوب  هج  ار  وت  يوم  رم 

نتساخرب
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يرادلد وت  وچ  رس  زا 

وت مغ  رد  موش  يوم  رگا  هدنب  نم 

يراب مزیخن  وت  رس  زگره ز 

ةرامش 174 یعابر 

يزان یم  برض  نادیم  هب  بسا  نوچ 

يزاس یم  اهرحس  فیطل  عبط  زا 

بسا خر و  لیف و  هدایپ  هش و  نیزرف و 

يزاب یم  شون  هفرط و  هرس و  بوخ و 

ةرامش 175 یعابر 

يزاس تماق  ین ز  فل و  بارضم ز 

يزابرتوبک دسر  ار  وت  رهش  رد 

ناپت هنیس  رد  دنرتوبک  وچ  اه  لد 

يزادنا مادک  رد  لصو  ِین  وت  ات 

ةرامش 176 یعابر 

یشاب شک  متس  هر  كاخ  وچ  هکناز  رگ 

یشاب شکاشک  رد  هشیمه  داب  نوچ 

تایح بآ  ناسکان  تسد  راهنز ز 

یشاب شتآ  رد  هچرگ  ناکچم  بل  رب 

ةرامش 177 یعابر 

یقاس يا  ران  وچ  يوش  رگا  گنس  رد 

یقاس يا  يراذگ  دنک  لجا  بآ  مه 
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برطم يارآرب  تروص  ناهج  تسا  كاخ 

یقاس يا  رایب  هداب  سفن  تسا  داب 

ةرامش 178 یعابر 

یمتشاد ناج  رازه  لثم  هب  نم  رگ 

یمتشاد نایم  رب  هلمج  وت  شیپ  رد 

متفگ يراد  چیه  رجه  لد  یتفگ 

یمتشاد نآ  لد  لد  یمتشاد  رگ 

ةرامش 179 یعابر 

یمتشاد ناور  نوخ  هن  رگا  هدید  زا 

یمتشاد ناهن  هتسخ  لد  تزار ز 

درز خر  درس و  مد  يدوبن  هکناز  رو 

یمتشاد ناج  ناهن ز  لد  هن ز  تزار 

ةرامش 180 یعابر 

ین تگنت  نهد  نوچ  رکش  گُنت  يا 

ین تگنرلگ  خر  نوچ  لگ  �هراسخر 

نم �هراپ  دص  لد  نیا  هژم  ریت  زا 

ین تگنن  نتخود  هراپ  زودیم و ز 

ةرامش 181 یعابر 

ینک هراوخنوخ  مشچ  ود  نادب  هک  نوخ  سب 

ینک هراوآ  فلز  ود  نادب  هک  لد  سب 

دانکف رد  یتمحر  وت  لد  هب  دزیا 
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ینک هراچیب  ناقشاع  �هراچ  ات 

ةرامش 182 یعابر 

يوجم يوج  بل  زج  راهب  تقو  رد 

يوگم يور  نمس  رای  خر  فصو  زج 

ریگم ریگبش  هب  گنرلگ  �هداب  زج 

يوبم يوب  نیربنع  ناتب  فلز  زج 

ةرامش 183 یعابر 

يو ردنا  بارخ  یلد  مراد  یمسج 

يو ردنا  بات  رازه  مراد  یناج 

زور بش و  مراد  وت  يوزرآ  زو 

رازه یمشچ و 
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يو ردنا  همشچ 

ةرامش 184 یعابر 

يوش راوخ  نینچ  لد  ياوه  هب  یک  ات 

يوش راتفرگ  يرگمتس  تسد  رد 

وت هب  تسدرک  هچ  لد  هک  یناد  هگنا 

يوش رادیب  قشع  باوخ  تلفغ  زک 

ةرامش 185 یعابر 

يوش راگفا  هک  تمراذگن  لد  رد 

يوش راوخ  سب  هک  تمرادن  هدید  رد 

لد هدید و  رد  هن  ياج  تمنک  ناج  رد 

يوش رای  نیسپ  زاب  سفن  اب  ات 

ةرامش 186 یعابر 

یهر داشگب  وت  �همان  دنب ز  نوچ 

یمه داد  اه  هسوب  وت  طختسد  رب 

یهر داشلد  وت  �هدعو  هب  داش  دش 

یهر داهنب  مشچ  ود  ار  وت  رادید 

ةرامش 187 یعابر 

یهس ورس  يا  ترادبآ  يولاتفش 

یهر نادند  هب  هسوب  هر  دمآ ز 

دنکفا ران  نم  لد  رد  تخنز  بیس 

یمه يوب  نیا  زا  سپ  دیان  هتخوس  نیز 
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ةرامش 188 یعابر 

ییاس رت  ربنع  فلز  هب  هک  هگ  ره 

ییاسرت دوش  هزات  وزک  تس  میب 

ییاس رترب  خرچ  تمه  ياپ ز  وت 

ییآ سرت  اب  هدنب  دزن  هک  تسا  نوچ 

ةرامش 189 یعابر 

ییاسرت رگا  حیسم  رس  هب  تب  يا 

ییآ سرت  یب  وت  ام  دزن  هب  هک  مهاوخ 

ینک کشخ  نیتسآ  هب  مرت  مشچ  هگ 

ییاس رت  بل  نم  کشخ  بل  رب  هگ 

ةرامش 190 یعابر 

یئان يزاجح  تابارخ  هب  ات  ناه 

یئان يزاسن  يردنلق  راک  ات 

تسا نازادنارس  نادرم  هر  اجنیک 

یئان يزابب  ات  دننازابناج 

ةرامش 191 یعابر 

یئد يوخ  اب  راهبون و  وچ  يور  اب 

ییم وچ  سک  رگد  اب  رامخ و  وچ  ام  اب 

ییپ تسس  دنک  یمه  ام  دب  تخب 

يا هن  زین  نامگ  تخس  نینچ  وت  هن  رو 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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